EDITAL COMPLEMENTAR 003 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com as
disposições constitucionais referentes ao assunto, tendo em vista o que consta das Leis Municipais nº 199/1991,
1.031/2016, 1.154/2018 e 1.155/2018, 1.156/2018 e demais leis municipais vigentes, através da Comissão Especial
para Fiscalização e Acompanhamento deste Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria nº 214/2018 e
004/2019, ao qual compete à Comissão fiscalizar todas as fases do Processo Seletivo Simplificado, torna público, para
todos os efeitos, a saber:
I. Fica incluído no ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS E OBJETIVAS (NÍVEL SUPERIOR)
o conteúdo de Matemática:
→MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR: (RACIOCÍNIO LÓGICO) Números inteiros e racionais:
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de
números naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas proporcionais: razões e
proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas. Problemas com Sistemas de
medidas: medidas de tempo; sistema decimal de medidas; sistema monetário brasileiro. Estrutura lógica de relações
arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e
avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal,
formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
II. Definir o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8.1 do Edital
de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, contado da data da publicação deste Edital através do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à
inscrição do candidato, conforme disposições contidas no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, no link
correspondente ao Processo Seletivo.
III. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT e Diário Oficial do
Município, disponível no endereço eletrônico em https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,
Juscimeira/MT, 25 de Janeiro de 2019.
MOISES DOS SANTOS – Prefeito Municipal
DILMA CARLOS DE ALENCAR ALVES – Presidente da Comissão
CASSIA CLAUDINO SOARES MARQUES – Secretário da Comissão
JUCIMAR HONÓRIO DA SILVA – Membro da Comissão
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